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Abstract 
Studien presenterar ett resultat av en kartläggning av vad tio betygsättande lärare anser om 

innebörden i begreppet Ordning och Uppförande. 

 

Bakgrunden till arbetet är Folkpartiets förslag om att införa ett omdöme i ordning och 

uppförande i skolan. Syftet med studien är att belysa vad lärarna anser om den specifika 

innebörden i ordning och uppförande. Två frågeställningar ställs för att besvara arbetets 

syfte: 

 Hur uppfattar lärare innebörden i begreppen ordning och uppförande? 

 Vilka aspekter i begreppet Ordning och Uppförande anser lärarna vara viktigast att 

bedöma? 

 

Den empiriska datainsamlingen är baserad på en samtalsmetod. Samtal fördes med tio lärare 

av varierande bakgrund. 

 

Resultatet för studien öppnar för en tvådelad slutsats. En slutsats är att majoriteten av lärarna 

är överens till att respekt genomsyrar begreppet Ordning och Uppförande. Vidare när det 

gäller lärarnas attityd till bedömningsgrunderna så råder det en mindre oenighet mellan dem, 

respektperspektivet är emellertid återkommande även här. 

 
Sökord: Ordning, uppförande och omdöme. 
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1. INLEDNING 
Vi som blivande lärare ställer oss frågan, vad innehåller begreppet Ordning och Uppförande? 

Det skulle därför vara intressant att kartlägga hur dagens lärare, våra framtida kollegor, ser på 

begreppen ordning och uppförande. Vad är innebörden i begreppen ordning och uppförande 

enligt lärare? 

 

1.1 Begreppsdefinitioner 
Detta arbete bygger på tre delar, ordning, uppförande och hur dessa begrepp bedöms. Dessa 

begrepp har självklart olika innebörder beroende på vilket sammanhang de används i. I detta 

arbete används de emellertid enbart som anknutna till skolans verksamhet och den miljö som 

existerar där. När det talas om begreppet Ordning och Uppförande skrivs detta med versaler, 

men när dessa är nedbrutna till enskilda begrepp, ordning och uppförande, skrivs dessa med 

gemener. 

 

1.2 Bakgrund 
För tillfället är debatten kring ett eventuellt omdöme i Ordning och Uppförande i den svenska 

skolverksamheten stor i media. Det blåser nya vindar då Alliansen med Folkpartiet i spetsen 

är för att skolan ska reformeras och att omdömet Ordning och Uppförande kan stärka 

lärarrollen. Enligt Selghed (2004) bedömer dagens lärare redan idag elevernas personlighet. 

”Elever som, enligt lärare, till sin läggning är smidiga och lätta att umgås med favoriseras, till 

skillnad från elever som orsakar problem.”1 Enligt Skolverket ska inte ett beteende 

betygsättas.2 

 

Det bör tidigt i arbetet poängteras att avsikten med arbetet inte är att ta ställning till om ett 

omdöme i Ordning och Uppförande bör införas. Intentionen är enbart att undersöka lärarnas 

uppfattningar av innebörden i begreppen. 

 

1.3 Syfte och problemformulering 
Utan givna ramar i begreppet Ordning och Uppförande uppstår problem, innehållet varierar 

från en lärare till nästa. Syftet med arbetet är att beskriva och kartlägga hur lärare ser på 

begreppen ordning och uppförande. Arbetet beskriver de skillnader som existerar mellan olika 

                                                 
1 Selghed, B. (2004) s. 167 
2 Skolverket. (2006)  
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betygsättande grundskollärare i Skåne. Vilka olika aspekter de lyfter fram kring begreppen 

ordning och uppförande, samt vilka bedömningsgrunder i begreppet Ordning och Uppförande 

som de anser viktiga. 

 

De frågeställningar som är relevanta och intressanta för arbetet blir således följande: 

 Hur uppfattar lärare innebörden i begreppen ordning och uppförande? 

 Vilka aspekter i begreppet Ordning och Uppförande anser lärarna vara viktigast att 

bedöma? 

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 
Foucault (2003) beskriver normaliseringsprocessen3 som en maktutövning. Makten i 

normaliseringsprocessen är djup och det finns ingen enskild person eller institution som 

skapar normerna och reglerna.4 Istället är det samhället, med alla institutioner som en helhet, 

som skapar innehållet för ett normalt beteende. Normerna och reglerna skapas av exempelvis: 

familj, religion och kultur som är mer abstrakta institutioner. Mer konkreta institutioner är 

utbildning (skola), arbete (fabriker), sjukvård (sjukhus), militär och fängelse.5 Dessa har alla 

samma mönster och struktur där människan går efter vissa normer och regler men även efter 

ett visst schema och rutiner. Människor präglas av dessa normer och regler i sitt levnadssätt, 

att exempelvis passa tiden är ett normalt beteende och att då komma för sent är ett respektlöst 

beteende har människan fått lära sig. 
"Det ´normala´ befästs av ansträngningen att organisera en läkarkår och skapa ett sjukhusväsen för 
hela nationen, som är istånd att få ett antal hälsonormer att fungera. Det ´normala´ befästs inom 
industrin där det reglerar tillverkningsmetoder och produkter. Liksom övervakningen, och samtidigt 
med den, blir normaliseringen vid slutet av den klassicistiska eran ett av de viktigaste 
maktredskapen"6 

 

I skolan är det en självklar arbetsuppgift för läraren att lära eleverna att passa tiden, görs inte 

detta kan eleven få kvarsittning som ett straff. Detta medför vanligen att människan 

självdisciplinerar sig såtillvida att hon kommer i tid, för att fungera och för att uppfattas som 

normal i samhället. Människan vill inte bli utpekad som den i massan som har ett onormalt 

och bristande beteende, rädslan för att ha ett onormalt beteende är stor. En sådan här 

maktutövning över eleven är en av de olika tekniker och strategier som kan användas av 

                                                 
3 Individens förmåga till att anpassa sig till det normala. 
4 Foucault, M. (2003) s. 216 
5 Ibid s. 185 
6 Ibid s. 185 
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läraren. Inom skolan kan det vara lurigt för en elev att veta om hon utsätts för övervakning 

eller inte. ”Om jag missköter mig nu, ser någon det och kommer det påverka mitt betyg?” 

Foucault menar utifrån Benthams teori om Panopticon7 att det existerar en maktstrategi som 

innebär att människan (eleven) konstant utsätts för övervakning. Hon vet emellertid inte när 

övervakningen inträffar, vad hon däremot vet är att den alltid kan förekomma. Detta medför 

att makten blir effektivare och tränger djupare in i hennes beteende. Den observerade blir 

tvungen att inrätta sitt liv efter det faktum att hon alltid kan bli sedd, ett gott uppförande nås.8 

Makten i Panopticon är produktiv för människan och hennes produktion utvecklas. 

Panopticon funkar så till vida att det håller människan i schack, människan fortsätter utföra 

sitt arbete bra och/eller rätt. Människan jobbar utan att fuska eller ta genvägar för att hon är 

rädd för att bli påkommen.9 

 

Ett gott uppförande uppmuntras i hela samhället och denna normaliseringsprocess kan, som 

redan nämnts, även ske inom familjen. Får föräldrarna reda på att barnet har ett respektlöst 

beteende i skolan disciplinerar de sin avkomma för att slippa skämmas över sitt barn. 

Disciplineringen tjänar som föräldrarnas maktutövning över sitt barn, det förekommer som ett 

förebyggande mot eventuella straff. ”Gör nu dina läxor och kom i tid så att vi slipper 

skämmas över dig och skulle vi få höra något av läraren en gång till får du utegångsförbud.” 

 

1.5 Disposition 
Arbetet är indelat i sex huvudkapitel där kapitel 1 är en inledning som ger en definition av 

arbetets centrala begrepp. Vidare påvisas det att det finns ett problem inom det område som 

avses att undersökas. Syfte och problemformulering presenteras och därefter ges arbetets 

teoretiska utgångspunkt. Kapitel 2 presenterar en litteraturgenomgång som är betydelsefull för 

arbetets syfte. Begreppen ordning och uppförande sätts in i ett historiskt perspektiv samt i ett 

samhällsperspektiv för att öka förståelsen. Kapitel 3 redovisar tillvägagångssättet i den 

empiriska studien, hela vägen från pilotintervju till huvudstudie. I kapitel 4 redogörs det 

resultat som studien uppvisar, dessutom återfinns här en modell över resultatet. Kapitel 5 

består av en resultatdiskussion som knyter samman det empiriska materialet och de teoretiska 

utgångspunkterna, här presenteras också arbetets slutsats. Arbetet avslutas med en 

sammanfattning och ett förslag på framtida forskning. 

                                                 
7 Betyder det allseende ögat och är en typ av fängelsebyggnad. 
8 Foucault, M. (2003) s. 201 ff 
9 Ibid s. 195, 207 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 
I denna del av arbetet presenteras tidigare forskning kring begreppen ordning, uppförande och 

dess innehåll. Det visas även en kortfattad historik kring begreppet Ordning och Uppförande. 

Dessutom uppvisas i detta avsnitt en samhällsteori, uppbyggd kring skolverket och den 

sittande regeringens idéer. 

  

2.1 Tidigare forskning 
Den presenterade forskningen kommer i ett senare skede av arbetet att bli ett instrument i 

resultatdiskussionen, eftersom undersökningsmaterialet förankras och jämförs med dessa. Att 

finna relevanta teorier kring ordning och uppförande inom skolans verksamhet har inneburit 

vissa svårigheter, därför har andra examensarbeten fått tjäna som en del av arbetets grund. 

 

2.1.1 Ordning 

Edin (2006) anser att ordning skapas genom en lärares ledarskap.10 Vidare hävdar han att 

lärare måste inse att de är en del av problemet. ”Vuxna i skolan diskuterar sedan fyrtio år 

tillbaka med elever som stör – de behandlar eleverna som de skulle vilja bli behandlade 

själva. Alla elever, oavsett ålder och mognad. Men att behandla alla lika leder till mer 

oordning. Olika människor kräver olika bemötanden och behandling.”11 

 

Edin hävdar att ordning skapas utifrån lärarens ledarskap och att de måste inse att de är en del 

av problemet. Gustafsson (1981) har å andra sidan en mer instrumentell syn, han menar att 

ordning skapas av regler och rutiner.12 Han kategoriserar elevernas olika handlingar som 

antingen en regel eller en rutin. Regler och rutiner är skolans fundament. Reglerna är knutna 

till elevernas allmänna uppträdande, exempelvis att passa tider, att det ska vara tyst i klassen, 

att eleven ska sitta på sin plats, att eleven ska räcka upp handen för att få tala samt att eleven 

ska lyssna och följa givna instruktioner. Rutinerna innebär att det finns ett mönster som 

eleven alltid ska följa, exempelvis ska eleven hänga upp sina ytterkläder på sin krok, eleven 

ska stå i led, eleven ska hålla ordning samt säga god morgon innan lektionen startar.13 

 

                                                 
10 Edin, M. (2006) s. 8 
11 Ibid s. 17 
12 Gustafsson, B. (1981) s. 172 
13 Ibid s. 180 
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Söderlund (2005) hävdar att lärarna i hans undersökning har svårt att ge en entydig definition 

av vad ordning är. För flertalet lärare är ordning något som varierar beroende på vilket skede 

lektionen befinner sig i. Hälften av lärarna i Söderlunds undersökning tycker att ordning råder 

när personerna i klassrummet visar varandra ömsesidig respekt. Bilden av ordning som 

lärarna har är i första hand ett tillstånd i klassrummet som inte ska utsättas för störningar. 

Lärarna ser emellertid olika allvarligt på ordningsstörningar, den störning som flest lärare 

nämner är samtal som inte anknyter till ämnet. Den form av störning som lärare ser 

allvarligast på är bristande respekt för elever som håller presentationer. Författarens förklaring 

till att lärarna reagerar så allvarligt på detta störande elevbeteende är att de troligtvis upplever 

att deras auktoritet ifrågasätts genom elevernas uppträdande.14 

 

2.1.2 Uppförande 

Gustafsson (1981) indikerar att artighet och lydnad mot skolans personal är en grundsten i en 

elevs goda uppförande.15 Domagala och Hedin (2007) skriver att ”uppförande som uppskattas 

av inblandade inom skolans värld är t.ex. att visa hänsyn, hjälpa andra, komma i tid, ta ansvar 

m.m. Uppförande som däremot inte kan godtas och sänker kvalitén på skolundervisningen är 

t.ex. att såra, kränka eller inte visa respekt för andra.”16 I LPO-94 står det att läsa att skolan 

har som mål att sträva mot att elever: 

• respekterar andra människors egenvärde, 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att bistå andra människor, 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.17 

 

Alla dessa punkter ovan går in i begreppet uppförande. Orden hänsyn och respekt verkar vara 

två grundpelare för ett gott uppförande i skolans värld som både Domagala och Hedin samt 

LPO-94 pekar på. 

 

Ängerteg (2007) skriver om det gamla uppförandebetyget, ”…att upprepad oordning kunde 

liknas med dåligt uppförande…”18 Så är även fallet idag, för respekterar inte eleven 

                                                 
14 Söderlund, P. (2005) s. 39-40 
15 Gustafsson, B (1981) s. 172 
16 Domagala, A & Hedin, H. (2007) s. 38 
17 Skolverket LPO 94 (2006) s. 8 
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ordningsreglerna brister eleven i sitt uppförande. Louca och Pettersson (2006) skriver att 

”regler ska hjälpa eleverna förstå vad som gäller, vilket i sin tur leder till gott uppförande…”19 

 

2.1.3 Innehållet i Ordning och Uppförande 

Eftersom det inte existerar någon betygsättning i Ordning och Uppförande i dagens läge har 

det som ingångspunkt till begreppet därför valts litteratur som främst undersöker lärarens 

förhållningssätt till betyg i stort. Nilsson (1977) anser att det finns de människor som menar 

att en lärare är korrekt och aldrig blandar in privata känslor och tyckande i en elevs betyg. 

”De som tror så är oftast människor som inte själva har erfarenhet av läraryrket.”20 Det är en 

myt att det skulle existera en neutral bedömare. ”Knappast någon lärare jag träffat menar att 

varje elev betygsätts utan inflytande av personliga kriterier.”21 Han hävdar att objektivitet 

aldrig kan uppnås, ”… en människas omdöme om en annan är alltid kryddad av personliga 

kriterier.”22 

 

Selghed (2004) hävdar, likt Nilsson, att lärarens personliga preferenser påverkar en elevs 

betyg. Ett betyg i Ordning och Uppförande smygs in i samma betyg som ska betygsätta 

elevens kunskaper i ett ämne. De bedömningsgrunder som det då främst handlar om enligt 

honom är: ”En elev som är öppen och trevlig kan få högre betyg än en elev som är blyg och 

tyst.”23 

 

Englund och Nylund (2006) anser att deras undersökning visar på att de främsta 

bedömningsgrunderna i ett ordningsbetyg är följande: samarbetsförmåga, komma i tid och 

vara rätt utrustad. En av de intervjuade idrottslärarna i Englund och Nylunds undersökning 

hävdar också att det inte är elevens kunskaper och färdigheter som är det primära utan 

aktiviteten under lektionerna.24 

 

                                                                                                                                                         
18 Ängerteg, A. (2007) s. 22 
19 Louca, P. & Pettersson, J. (2006) s. 25 
20 Nilsson, M. (1977) s. 44 
21 Ibid s. 44 
22 Ibid s. 48 
23 Selghed, B. (2004) s.161 
24 Englund, M. & Nylund, A. (2006) s. 17 
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2.2 Historiken kring Ordning och Uppförande i Sverige 
Ordningsbetygets historia i Sverige sträcker sig tillbaka till 1600-talet, då det fastslogs att 

rektorn i skolan skulle ge ett avgångsbetyg, ett testimonium. Testimoniet skulle innefatta hur 

många klasser eleven hade gått och hur långt eleven nått i sina studier. Standardbeteckningar 

vilket gick att läsa i ett testimonium var bl.a. ”flitig, men trögminter”, ”gott minne, svagt 

förstånd” och ”någorlunda minnig.”25 På ett internatläroverk i Stockholm betygsatte man 

uppförande med: Artigt, Hövligt, Skickeligt, Pojkaktigt, Behagligt, Ej insinuant, Insinuant och 

Djärvt.26 Dessa beteckningar talar inte om hur långt eleven hade kommit i sin kunskap, utan 

snarare om sitt beteende och elevens flitighet. 1820 ersattes testimoniet av ett ordningsbetyg: 

A – Stadgade seder och berömligt uppförande. 

B – Jämnt och stadgat uppförande. 

C – Oklanderligt uppförande. 

D – Lättsinnigt och ostadigt uppförande.27 

 

1905 togs betyget D bort och i 1928-års läroverksstadga ändrades det på betyget igen. Betyget 

blev då tvågradigt, B (Iakttagit ordning) och C (Brustit i ordning). 1933 infördes åter en 

tregradig skala för ordningsbetyget, A (Mycket god ordning), B (God ordning) och C (Mindre 

god ordning). För uppförande fanns det en fyrgradig skala, A (Mycket gott), B (Gott), C 

(Mindre gott) och D (Klandervärt).28 A var ett normalbetyg och: ”Plumpar i protokollet i form 

av anmärkningar för sen ankomst osv. kunde föranleda ´sänkt ordningsbetyg´ eller sänkt 

´sedebetyg´.”29 Vad som ingick i ordningsbetyget framkommer i läroplanen för grundskolan 

1962 (Lgr 62). ”Till brister i ordning räknas sådant som benägenhet att komma för sent samt 

uppenbar försumlighet med hemuppgifter och vårdslöshet med hanterandet av skolans och 

kamraters tillhörigheter, av läroböcker och övrig materiel.”30 

I läroplanen för grundskolan 1969 (Lgr 69) togs ordningsbetyget bort, detta genomfördes 

under läsåret 70/71. Måhl (1991) skriver: ”De gamla uppförande- och ordningsbetygen 

avskaffades med motivet att skolan inte borde avge ‘moraliska’ bedömningar som kunde få 

konsekvenser för elevens framtida möjligheter. Man ansåg allmänt att det var överhetens, dvs. 

lärarnas, moral som avgjorde vilka beteenden som bestraffades med sänkt sedebetyg.”31 

                                                 
25 Nilsson, M. (1977) s. 15 
26 Ibid s. 16 
27 Ibid s. 16 
28 Andersson, H. (1999) s. 14 
29 Egidius H. (1994) s. 19.  
30 Kungliga Skolöverstyrelsen (1962) s. 93 
31 Måhl, P. (1991) s. 54 
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2.3 Skolpolitik i anknytning till Ordning och Uppförande 
Då alliansen vann valet under hösten 2006 och Folkpartiet fick två poster i 

Utbildningsdepartementet är skolan under förändring. Detta för att Folkpartiet förespråkar en 

mer nyliberal politik och vill se till att varje elev får en individanpassad undervisning. De 

föreslår en individanpassad skolform då eleven ska ha större valfrihet för sina egna studier, 

med detta ökar elevens ansvar.32 

 

Med elevens ökade frihet så tilltar även elevens ansvarstagande, Folkpartiet vill därför införa 

ett omdöme i Ordning och Uppförande för att kunna bedöma detta. Folkpartiet har därför 

jobbat fram ett antal punkter som de anser ska ligga till grund för ett omdöme. 

• Låter eleven andra elever arbeta ostörda? 

• Använder eleven ett acceptabelt språkbruk till andra elever och till sina lärare? 

• Ställer eleven upp om någon elev behöver hjälp i eller utanför klassrummet? 

• Låter eleven läraren och andra elever tala till punkt? 

• Kommer eleven i tid? 

• Tar eleven med sig det som behövs till lektionen och håller böcker och annan 

utrustning i gott skick? 

• Bidrar eleven till att skolbyggnaden och skolgården är en trivsam miljö att vistas i?33 

 

Den värdegrund som regering och riksdag flaggar för är ett demokratiskt uppdrag som 

förskolan och skolan har. Skolan ska utveckla elevernas kunskap om demokrati och 

värdegrund, men samtidigt ge dem en traditionell ämnesundervisning för ökad förståelse. 

Demokratin i skolformen innebär inflytande över och delaktighet i sitt skolarbete och sin 

skolmiljö. Skolans uppdrag är att fostra demokratiska samhällsmedborgare som kan delta i ett 

demokratiskt samhälle. Stöttepelarna är solidaritet, människors lika värde och jämställdhet. 

Antagonisterna till dessa stöttepelare som ska motverkas är mobbing, sexuella trakasserier, 

våld, främlingsfientlighet och andra uttryck för bristande respekt för människors lika värde.34 

 

Sveriges nya liberala regering, med Folkpartiet i spetsen, talar om att varje elev ska ansvara 

för sitt eget beteende, därav ett omdöme i Ordning och Uppförande. Men de direktiv, LPO-94, 

                                                 
32 Leijonborg, L. (2005) s. 10 
33 Folkpartiet (2006) s. 9-10 
34 Skolverket (2005) 
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skolan och förskolan fortfarande arbetar efter talar om en gemenskap, solidaritet och empati.35 

Skolan och läraren får ett otacksamt uppdrag som en disk mellan två kotor i ryggraden. 

Lärarens uppdrag blir att fungera som en katalysator för att förbereda individerna i det nya 

kunskapssamhället. Men även fungerar de som en bromskloss som ska få eleverna att stanna 

upp och tänka efter, reflektera över moraliska värderingar, demokratisk värdegrund.36 

Folkpartiet anser att omdömet i Ordning och Uppförande skulle vara ett verktyg och en 

underlättnad för lärare, ”på så vis uppmärksammas eleven på sitt personliga ansvar för 

upprätthållandet av ordning i skolan.”37 Folkpartiet anser att skolans fostrande uppdrag inte 

betygsätts idag, men de hävdar att det är viktigt att beakta för att få bukt med skolans 

ordningsproblem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Skolverket LPO 94 (2006) s. 3 ff 
36 Hargreaves, A. (2004) s. 28 
37 Folkpartiet (2006) s. 9  
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3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I STUDIEN 
Studiens fokus är riktat mot att beskriva betygsättande lärares uppfattning av begreppet 

Ordning och Uppförande. Först och främst undersöks begreppen ordning och uppförande 

oberoende av varandra. Sedan sätts dessa samman igen för att undersöka vilka olika aspekter 

som framförallt genomsyrar hela begreppet. 

 

3.1 Pilotintervju 
Innan det bestämdes vilka samtalsfrågor, se bilaga 1, som skulle användas i undersökningen 

fanns det en relativt lång arbetsprocess. I slutändan är samtalsfrågorna baserade på ett 

pilotfall. Som pilotfall användes en nära kontakt med stor erfarenhet från skolans värld. 

Frågorna i samtalsmallen reviderades allteftersom oklarheter uppstod. 

 

3.2 Samtalsfrågor 
Först och främst bör det nämnas att block 1 av frågor främst är med för att få personen det 

samtalas med att slappna av och känna sig bekväm. Samtidigt är det frågor som kan 

analyseras i arbetet om svaren på de senare frågorna skiljer sig markant åt. Slutligen bör det 

också nämnas att fokus ligger på frågorna i block 2 som är arbetets kärna. 

 

3.3 Metod och avgränsningar 
Kvale (1997) anser att en kvalitativ metod går ut på att den person som det samtalas med 

uttrycker sina egna tankar och uppfattningar kring ett ämne. Det insamlade materialet tolkas 

och kategoriseras därefter av arbetets författare. För att nå en bra standard på det insamlade 

materialet har hänsyn också tagits till några av Kvales kvalitetskriterier. Han menar att korta 

frågor som ger långa svar är de bästa frågorna. För att få ut så mycket som möjligt av 

samtalen är det viktigt att följa upp svaret som ges med ytterligare frågor. Allt för att klargöra 

vilken uppfattning personen det samtalas med har i olika relevanta delar.38 För att kunna 

uppfylla arbetets syfte valdes således en kvalitativ samtalsmetod ut. 

 

Datainsamlingsmetoden i studien består av samtal med 10 betygsättande grundskolelärare 

från olika skolor i Skåne. Samtalsmetod är valt framför intervju därför att det ger ett djupare 

perspektiv då frågorna inte är låsta. Detta har valts för att få en så informationsrik bild som 

                                                 
38 Kvale, S. (1997) s. 13 ff 
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möjligt av hur lärarna på grundskolorna i Skåne uppfattar begreppen ordning, uppförande och 

vilka aspekter som är viktiga i begreppen för dessa lärare. 

 

Den första avgränsningen är att samtal kommer att föras med betygsättande grundskolelärare, 

detta är valt eftersom ordningsproblem i grundskolan är mer frekvent än på gymnasiet, enligt 

egen erfarenhet. Vidare kommer studien, av naturliga skäl, inte kunna granska hela Sverige. 

Detta av flera skäl, men det mest grundläggande är den brist på tid som ett examensarbete 

omfattar. Därför är arbetet koncentrerat till olika orter inom Skånes gränser. För att nå en 

rättvisande bild och avgränsa studien ytterligare har hänsyn tagits till att försöka samtala med 

lärare som har olika bakgrund. Detta för att kunna göra en jämförande studie om svaren skulle 

skilja sig markant åt. De bakgrundsfaktorer som anses betydelsefulla är: kön, 

utbildningsbakgrund, tjänstgöringstid och undervisningsämnen. 

 

3.4 Samtalspersoner 
De personerna som det har genomförts samtal med har, som redan nämnts, omsorgsfullt valts 

ut efter olika bakgrundsfaktorer och nedan presenteras dessa individer i en tabell. 

 

Tabell 1. Samtalspersonernas kön, utbildningsbakgrund, arbetsår i skolan och 

undervisningsämnen. 
Lärare  Kön Utbildningsbakgrund Arbetsår Undervisningsämnen 

1 Kvinna Grundskolelärarutbildning 15 Alla, förutom musik, idrott och slöjd 

2 Kvinna Grundskolelärarutbildning 1-7 6 Alla, förutom idrott 

3 Man Grundskolelärarutbildning 10 Alla, förutom hemkunskap och slöjd 

4 Man Grundskolelärarutbildning 18 Alla, förutom musik och slöjd 

5 Man Grundskolelärarutbildning 4-9 4 Idrott och engelska 

6 Man Grundskolelärarutbildning 10 Idrott   

7 Man Lärarutbildning inr. äldre barn 1½ Svenska, engelska, matte och SO 

8 Kvinna Fil kand 42 SO 

9 Kvinna Lärarutbildning inr. äldre barn 1 Engelska och franska 

10 Man Lärarutbildning, motsvarar dagens 37 Matte och NO 

 

3.5 Studiens trovärdighet och forskningsetik 
I kvalitativt inriktad forskning bör studiens trovärdighet och forskningsetik undersökas. Syftet 

med det är att studien ska kunna anses som giltig i det avseendet att flera oberoende 
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undersökningar ska ge ungefär sammanfallande resultat. Givetvis är det som så att resultatet 

hade kunnat bli allt annat än det som det blev. Detta beror naturligtvis på att tio andra lärare 

kanske uppfattar begreppen annorlunda, vilket således hade medfört ett annat resultat. 

Resultatet som presenterades tidigare är hur som helst av hög trovärdighet då studien i detta 

arbete bygger på det faktum att samtal förts med primära källor. 

 

Vetenskapsrådet har gett ut boken Forskningsetiska principer: inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. I den kan det läsas om fyra huvudkrav, de två första är 

informations- och samtyckeskravet, följt av konfidentialitets- och nyttjandekravet.39 

Informations- och samtyckeskravet har uppfyllts då alla de personer det samtalats med har 

blivit informerade om arbetets syfte. De informerades också, innan de gav sitt samtycke, om 

på vilka grunder deras deltagande skulle ske. Konfidentialitetskravet uppnåddes i arbetet 

genom att de fick reda på att deras medverkan i arbetet skulle anonymiseras. Lärarna som har 

deltagit i undersökningen har alltså full integritet. Nyttjandekravet tillgodoses då de uppgifter 

som samlats in om enskilda personer endast kommer att användas för det forskningsändamål 

som arbetet avser. 

                                                 
39 Vetenskapsrådet (2002) s. 6 ff 



 18

4. RESULTAT 
I denna del redovisas studiens resultat mer specifikt med inriktning på arbetets syfte. 

Meningen är således att beskriva likheter och olikheter mellan lärarnas uppfattning om 

begreppen ordning och uppförande, samt vilka bedömningsgrunder lärarna anser är viktigast i 

begreppet. 

 

4.1 Resultatredovisning 
För att åskådliggöra kartläggningen på bästa sätt kommer resultatet att delas in i tre 

kategorier. De tre kategorierna är: ordning, uppförande och vilka aspekter i bedömningen av 

Ordning och Uppförande som är viktiga. 

 

4.1.1 Lärares uppfattning om ordning i skolmiljön 

I samtalen med lärarna framkom det att definitionen av ordning skiljer sig åt. Det 

framkommer tre olika inriktningar av begreppet ordning. Nedan följer resultatet kategoriserat 

på en tänkt axel som sträcker sig från instrumentella svar till svar som går mer in på elevernas 

beteende. 

 

Tre lärare uppger en mer instrumentell syn på ordningsbegreppet. Lärare 1 menar att det är att 

ta: ”Ansvar för material och för sig själv och andra elever.” Lärare 2 påpekar: ”Att var elev 

ska arbeta på sin plats – inget spring. Säga ifrån när man exempelvis ska gå på toa.” Lärare 

3:s uppfattning är att: ”Ta med rätt grejer, och att ha tydliga regler så det blir lätt att följa dem 

utan att det blir besvärligt för eleverna.” 

 

Tre lärare menar att ordningsbegreppet har två segment. Både ett instrumentellt och ett mer 

djupgående drag. Lärare 4 menar att: ”Arbetsro är viktigt, en del tycker att det är arbetsro när 

det är tyst men det tycker inte jag för det finns ingen arbetsplats som är tyst. För att nå rätt 

nivå på arbetsron krävs tydliga regler.” Lärare 8 menar att ordning för henne är: ”Arbetsro för 

elever och lärare. Man ska visa respekt för varandra och lyssna på varandra. Enkla regler, som 

exempelvis att keps och tuggummi inte förekommer, och eleverna ska passa tider.” Lärare 10 

menar att: ”Eleverna ska komma i tid, inte ha några huvudbonader, ha med sig böcker, papper 

och penna. Respekten för läraren är alldeles för dålig idag.” 
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Utav de tio lärarna menar fyra att ordning handlar om en tyst och lugn arbetsmiljö och en lite 

djupare infallsvinkel som är att visa respekt för lärare och kamrater. Lärare 5 tycker att: 

”Ordning för mig är samspelet mellan elev och lärare, och även elever sinsemellan. Det har 

inte så mycket att göra med ifall man kommer in med keps eller tuggar tuggummi. Det 

viktigaste är att man visar respekt för all skolans personal. Respekten är grunden till alla 

ordningsregler.” Lärare 6 säger: ”Man ska sitta ned stilla och lyssna. Man gör det man blir 

tillsagd. Inte ha ett störande beteende. Man måste se till bakgrunden varför elever är spralliga 

och gapiga.” Lärare 7 påpekar att ordning är: ”En god arbetsmiljö. Kan vara lite livligt, men 

att alla kan arbeta. De värsta sakerna måste undvikas som slagsmål och konflikter. Oordning 

är ett kränkande beteende som exempelvis könsord, högljudd och konflikter.” Lärare 9 

likställer även hon ordning med: ”En god arbetsmiljö. Jag förespråkar en flexibel ordning där 

det gäller att vara lyhörd för elevernas tankar och intressen. Det går inte att bara köra sitt eget 

race.” 

 

Det finns givna indikationer på att en del lärare ser begreppet ordning instrumentellt och 

andra lärare ser begreppet mer som ett beteende av eleverna. Mitteninriktningen är inte 

absolut utan mer flytande, det finns ingen given gränsdragning mellan instrumentellt och 

beteende. 

 

Diagram 1. Lärares uppfattning om ordning i skolmiljön. 
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4.1.2 Lärares uppfattning om uppförande i skolmiljön 

Uppförande tolkas enligt lärarna främst på ett emotionellt plan. De begrepp som används för 

att beskriva en elevs goda uppförande är framförallt uppbundet på mänskliga egenskaper. De 

lärare som det samtalats med är rörande överens om detta, åtta av tio har den ståndpunkten. 

Utöver de mänskliga egenskaperna så pratar vissa lärare även om vikten av att följa skolans 

regler. Nedan följer en redogörelse av resultatet kategoriserat på en tänkt axel som sträcker sig 

från elevens förmåga att följa regler till elevens beteende. 

 

Först och främst de lärare som enbart talar om skolans regler. Lärare 3 säger att uppförande är 

att: ”Följa de uppsatta reglerna som finns, samt att visa hänsyn och respekt för varandra.” 

Lärare 5 påpekar kort: ”Respektera ordningsreglerna!” 

 

Ordet respekt håller sex lärare högt, de samtalar kring det begreppet men glider ofta in på 

mänskliga egenskaper, såsom hänsyn och acceptans. Lärare 9 urskiljer begreppet: ”När jag 

undervisar ska det vara tyst, den respekten vill jag ha och det tycker jag man kan kräva. 

Elever ska visa hänsyn mot varandra, både i klassrummet som på rasterna.” Lärare 2 berättar 

att det är: ”Respekten sinsemellan, inte kränka eller vara otrevlig mot varandra. Hur man är 

som person och hur man pratar till varandra.” Lärare 6 uttrycker att uppförande är: ”Ett gott 

bemötande, att man respekterar varandra, man häcklar inte varandra och man tilltalar varandra 

på ett korrekt sätt.” Lärare 7 formulerar sig på följande vis: ”Uppförande är att handla 

demokratiskt. Att man respekterar och accepterar varandra, elever och all personal. Främsta 

orden är respekt och acceptans, även mot barn som har det svårt.” Enligt Lärare 8 är 

uppförande i skolmiljön: ”Ett vårdat och respektfullt språk, absolut förbjudet med svordomar 

och könsord. Att man pratar vänligt till varandra.” Lärare 10 redogör för sin syn på 

uppförandebegreppet: ”Det är mer respekt. Ett gott uppförande är att man talar hövligt och 

respekterar lärarens och skolans regler.” 

 

Det är två lärare som inte talar om respekt, utan istället mänskliga egenskaper såsom empati 

och hänsyn. Dessa lärare menar att eleven ska ta ytterligare ett steg, att det i uppförandet ska 

finnas en förståelse. Lärare 1 pratar om: ”Empati och samspel.”  Lärare 4 säger att: ”Det är att 

visa hänsyn mot alla, även sig själv.” 
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Diagram 2. Lärares uppfattning om uppförande i skolmiljön. 
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4.1.3 Lärares uppfattning om bedömningsgrunderna i Ordning och Uppförande 

Lärarna har olika innehåll på begreppet Ordning och Uppförande. Nedan följer en redogörelse 

av resultatet kategoriserat på en tänkt axel som sträcker sig från instrumentella orsaker, via 

beteende, till en djupare anledning. 

 

Tre lärare vill se att begreppets bedömningsgrunder ska innehålla nästan uteslutande 

instrumentella kriterier. Lärare 2 menar att innehållet borde vara: ”Komma i tid, inta sin 

bordsplacering och vårda sitt språk.” Lärare 5 menar kort och gott: ”När jag pratar ska det 

vara tyst. Det är grunden.” Slutligen menar Lärare 8: ”Att eleverna kommer i tid, att man har 

böcker, penna och suddgummi. Det är väldigt osolidariskt av ”Drop-in” eleverna som stjäl 

mycket tid från de andra eleverna.” 

 

Fyra lärare påtalar att instrumentella bitar är viktiga, men att det även måste tas hänsyn till 

elevens beteende i olika situationer. Dessa lärare skiljer på begreppen ordning och 

uppförande. Lärare 10 förklarar: ”Man skulle nog kunna dela in det i just ordning och 

uppförande. När det gäller ordning så skulle man kunna titta på ifall eleven kommer i tid, har 

med sig rätt material. I uppförande handlar det mer om respekten för läraren och skolan, men 

även andra elever.” Lärare 3 menar att eleven skall: ”Ha koll på sina saker, ta med sina saker. 
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Göra sakerna i tid. Dessutom ska eleven respektera kamrater och lärare.” Lärare 6 pekar på: 

”Att onödigt prat stör mig och andra och gör att eleven inte lyssnar på instruktioner. Ett gott 

bemötande, eleven får inte häva ur sig vad som helst.” Lärare 9 utvecklar begreppet 

ytterligare: ”Det hade främst byggt på elevens förmåga att bidra till en god arbetsmiljö. Samt 

deras förmåga att respektera andra medmänniskor.” 

 

De resterande tre lärarna menar att innehållet i ett omdöme i Ordning och Uppförande bör ha 

ett djupare perspektiv och se till elevens beteende. Lärare 1 hade velat: ”Betygsätta elevens 

beteendeutveckling.” Lärare 4 talar om att innehållet borde avspegla: ”Elevernas respekt mot 

de vuxna, den har delvis försvunnit även från samhället. Den ska tillbaka! Det betyder inte att 

vuxna alltid har rätt, men man ska ha respekt för den som vet någonting eller vet mer. Det 

betyder inte att man inte får ifrågasätta, men idag har det blivit en sport att ifrågasätta. Visst är 

det viktigt med penna och passa tider, men det andra är mycket viktigare!” Lärare 7 menar att 

innehållet borde vara: ”Ett demokratiskt sätt. Att man följer det och är tillmötesgående mot 

personal och elever. Det är det viktigaste för det är på detta sätt man visar hur man är som 

person.” 

 

Diagram 3. Lärares uppfattning om bedömningsgrunderna i Ordning och Uppförande. 
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4.2 Modell 
För att visualisera informationen som framkom i studien ytterligare, har en modell tagits fram.  

Studiens utfall har, återigen, delats in i tre kategorier, varje kategori har fått sin egen plats i ett 

större sammanhang som har samlingsbegreppet Ordning och Uppförande. Det syns tydligt 

vilka begrepp som lärare placerar under varje kategori. 

 

Modell 1. Ordning och Uppförande. 

 
 

4.3 Lärares uppfattningar av Ordning och Uppförande utanför huvudstudiens syfte 
Två fragment som följer nedan kommer inte att beaktas ytterligare i arbetet då de faller 

utanför arbetets ramar. Dessa redogörs det ändå för då det framkommit intressant information 

som det inte går att blunda för. 

 

Under flera samtal framkom det ett stort intresse att resonera kring lärarens egna ståndpunkter 

i ett eventuellt införande av ett omdöme i Ordning och Uppförande. Fem av tio lärare 

uttryckte tveksamhet kring att införa ett omdöme i Ordning och Uppförande. Deras 

motiveringar skiljde sig åt. Värt att belysa är att lärarna ställde sig frågande till utformningen 

och användandet. Lärare 6 säger: ”Det gäller ha klara riktlinjer, att det används rätt. Att det 

blir samma för alla. Toppstyrt, inte att varje skola ska själva formulera sina egna mål.” Lärare 

2 ställer sig frågande: ”Hur ska det användas vid ansökan till gymnasiet?” Lärare 9 anser: 

”För mig som nybliven lärare kan det vara ett bra verktyg för att skapa ordning. Men även så 
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läggs detta på bland alla mina andra arbetsuppgifter.” Lärare 7 påpekar att: ”Dagens 

utvecklingssamtal berättar redan att eleverna inte duger, föräldrarna behöver inte ett betyg på 

det.” 

 
Tre av tio lärare menade att de var positivt inställda till införande av ett omdöme i Ordning 

och Uppförande. Intressant är att klargöra att dessa tre representerar de som har längst 

erfarenhet inom skolverksamheten. Lärare 4 blev euforisk: ”Det är kanon! Det är saker som 

står i läroplanen och det som vi jobbar mest med utan att få betygsätta. Bra, jättebra förslag!” 

Lärare 8 säger: ”Jag tror inte det hade varit någon nackdel. Det hade varit ett bra sätt att 

markera mot skolk och liknande.” 

 

Två lärare säger bestämt nej till att införa ett omdöme i Ordning och Uppförande. Lärare 5 

menar att: ”Det är helt meningslöst. De elever som redan skiter i skolan skiter i det också. De 

som redan uppför sig bra skulle uppföra sig bättre. Får nog inte den effekten de eftersöker, det 

blir ett slag i luften.” 

 

Dessutom var flera av dem inne på spåret att ett omdöme i Ordning och Uppförande redan 

vävs in i ämnesbetyget som sätts på en elev. Sju lärare av tio medger att de har gjort detta vid 

något tillfälle. Lärare 1 säger att: ”Det är en grund för att kunna få VG och MVG.” Lärare 3 

menar att: ”Den entusiasm eleven uppvisar tar man med i en bedömning av eleven. En elev 

som suckar och pustar har man svårt att bedöma på ett positivt sätt.” Lärare 8 poängterar att: 

”Elever som är på varje lektion, arbetar efter sin förmåga ska inte få ett IG. De har ett gott 

beteende och sköter sig väl, de får inte underkänt. Jag har antagligen begått tjänstefel sedan de 

ändrade betygsystemet.” 

 

Två av lärarna framför att de absolut aldrig tar någon hänsyn till elevens beteende när betyg 

ska sättas. Lärare 6 säger att: ”Det går inte då dagens betyg är målrelaterade.” Lärare 4 hävdar 

bestämt att: ”Det har inget med ämneskunskap att göra. Om en elev bankar på andra elever på 

skolgården och gör sina uppgifter bra så fås ett bra betyg ändå.” 

 

Lärare 10 lämnar verkligen öppet för tolkning ifall han har satt betyg i uppförande, då han 

säger: ”Det har jag aldrig gjort” och blinkar med ögat. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I denna del av arbetet diskuteras studiens resultat i förhållande till arbetets teoretiska 

utgångspunkter och litteraturgenomgången som arbetet är uppbyggt kring. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
Det finns en svårighet att särskilja begreppen ordning och uppförande, då det i samtalen har 

framkommit att lärarna balanserar mellan begreppen. Det är ytterst få lärare som verkligen 

kan peka på det precisa innehållet i ordning respektive uppförande. Utan lärarna ser dessa 

begrepp som en enhet där det ena påverkar det andra, likt modell 1. Finns det ingen ordning 

har eleverna inget gott uppförande. Ordning är regler, enligt vissa lärare, och att då respektera 

reglerna är att eleverna har visat ett gott uppförande. 

 

5.1.1 Teoretisk utgångspunkt 

För att illustrera Foucaults slutsats angående normaliseringsprocessens maktutövning i dagens 

skola vill vi påstå att betyg, specifikt omdömet ordning och uppförande, är en maktfunktion 

som lärarna använder. Lärarna driver en normaliseringsprocess då de kan ”fostra” och 

”skrämma” eleverna till ett bättre beteende med en hänvisning till betyget. Elever sätts i 

schack av lärarna då det finns en rädsla för vad lärarna kan åstadkomma med betyget som 

disciplineringsverktyg. 

 

Ett omdöme i Ordning och Uppförande kan liknas vid en Panopticon-funktion, eleven 

fortsätter utföra sitt arbete bra och/eller rätt. Eleven jobbar utan att fuska eller ta genvägar för 

att den är rädd för att bli påkommen. Detta leder också till att eleven självdisciplinerar sig 

produktivt för att få en belöning, ett gott omdöme. 

 

5.1.2 Ordning 

Edin menar att ordning skapas genom lärarens ledarskap, att bemöta varje elev på ett 

individuellt plan. Söderlund pekar på att en del lärare uppfattar ordning som något varierbart 

beroende på i vilket tillstånd lektionen befinner sig. Fyra lärare menar att ordning är att skapa 

en lugn arbetsmiljö för eleverna. Lärare 9 menar ”…en flexibel ordning där det gäller att vara 

lyhörd för elevernas tankar och intressen.” 
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Till skillnad från Edin och Söderlund menar Gustafsson dock att ordning främst är 

instrumentell. Han pekar på en ordning som skapas av regler och rutiner, exempelvis att passa 

tider, att det ska vara tyst i klassen och att eleven ska sitta på sin plats. Tre lärare har även de 

en mer instrumentell syn på ordningsbegreppet. Dessa lärare anser att ordning är att eleven tar 

ansvar för material, tar med rätt grejer till sin lektion och att skolan/läraren har tydliga regler. 

 

Mellan dessa två riktningar finns det tre lärare som har svarat att ordning har två segment: 

skapa en god ordningsmiljö och att förhålla sig till regler. 

 

5.1.3 Uppförande 

Gustafsson skriver att artighet och lydnad mot skolans personal är en grundsten i en elevs 

goda uppförande. Domagala och Hedin pekar på att ”uppförande som uppskattas av 

inblandade inom skolans värld är t.ex. att visa hänsyn, hjälpa andra, komma i tid, ta ansvar 

m.m.” I samtalen med lärarna kom det fram att elevens uppförande är först och främst knutet 

till elevens mänskliga egenskaper. Likt Domagala och Hedin menar lärarna att uppförande 

inbegriper att visa hänsyn till andra elever, att respektera och acceptera andra individer. 

 

Vi tycker att Gustafssons beskrivning är något gammalmodig då dagens uppfattning av 

uppförande pekar mer mot respekt, hänsyn och empati. Louca och Pettersson menar att regler 

ska hjälpa eleverna förstå vad som gäller, vilket i sin tur leder till gott uppförande. Ett fåtal av 

de lärare som det samtalats med hävdar också de att ett gott uppförande bygger på att följa 

reglerna på skolan. 

 

5.1.4 Ordning och Uppförande 

Att det är svårt att separera dessa båda begrepp åt råder det inga som helst tvivel om. För att 

knyta ihop begreppen ordning och uppförande och göra dessa till begreppet Ordning och 

Uppförande refereras det till modell 1. Den visar att regler, respekt och samspel förknippas till 

de båda begreppen. Respekten är det mest tongivande enligt lärarna, eleven ska visa respekt 

för andra elever, skolpersonal och inte minst läraren. Men även att eleven har ett respektfullt 

språk och respekt för lärarens och skolans regler. Respekten knyter samman Ordning och 

Uppförande, regler och samspel är två beståndsdelar för att respekten ska fungera i den stora 

skolmiljön. Nilsson visar hur tankarna kring betyget i ordning och uppförande såg ut 1820, 
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det talades om ett berömligt uppförande. Det primära att betygsätta i det gamla 

ordningsbetyget var således ett gott uppförande, som då hade tydliga kriterier. För att 

sammanbinda detta med arbetets studie kan det sägas att majoriteten av de lärare som det har 

samtalats med jämställer Ordning och Uppförande med respekt. 

 

5.1.5 Bedömningsgrunder i begreppet Ordning och Uppförande 

Nilsson och Selghed hävdar i likhet med varandra att lärarens personliga preferenser påverkar 

en elevs betyg. Nilsson skriver att han knappast träffat någon lärare som betygsätter varje elev 

utan inflytande av personliga kriterier. Selghed utvecklar genom att hävda att en elev som är 

öppen och trevlig kan få högre betyg än en elev som är blyg och tyst. Lärare 3 menar precis 

detta då han är inne på svårigheten med att bedöma en elev med dålig inställning på ett 

ofärgat vis. 

 

Bedömningsgrunderna för ett eventuellt omdöme i Ordning och Uppförande uppfattas av de 

tillfrågade lärarna utifrån tre olika grupper. Den första, och största, gruppen av lärare ser helst 

att bedömningsgrunderna för ett sådant här omdöme skulle vara ett symbioslikt förhållande 

mellan det instrumentella, kom i tid med rätt grejer, och elevens beteende, visa respekt mot 

alla i skolan. Den andra gruppen lärare talar enbart om de instrumentella krav som de anser 

borde finnas i ett omdöme i Ordning och Uppförande. Den tredje gruppen av lärare går ett 

steg längre och vill ge omdömet efter hur långt eleven har utvecklats i sitt uppförande. 

 

Englund och Nylund fyller på och visar på att de främsta bedömningsgrunderna i ett 

ordningsbetyg är samarbetsförmåga, komma i tid och att vara rätt utrustad. Något som således 

skulle kunna kategoriseras i den första gruppen av lärare. 

 

5.1.6 Skolpolitik i anknytning till Ordning och Uppförande 

Folkpartiets uppfattning om vad ett ordningsomdöme bör innefatta står att läsa om på sidan 12 

i arbetet. Det är intressant att jämföra dessa kriterier med den information som lärarna det 

samtalades med gav. Nedan jämförs lärarnas svar i en tabell med Folkpartiets förslag om hur 

ett omdöme borde utformas. Lärarnas svar är sammanfattade i mindre rubriker och i en viss 

mån ihopkopplade till närliggande förslag från Folkpartiet. Exempelvis har ordet ansvar 

kopplats ihop med tillämpning av regler då dessa diskuteras under samma rubriker från 

Folkpartiet. 
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Tabell 2. Jämförelse mellan lärarnas uppfattning och Folkpartiets ordningsomdöme. 

 
 
 

Det är fascinerande att se att nästan alla Folkpartiets förslag har varit uppe som svar utan att 

lärarna har blivit informerade, av oss, om dessa i förväg. Det enda som inte någon lärare tar 

upp är att eleven ska bidra till att skolgården ska vara en trivsam miljö att vistas i. 

 

Något som är lika fascinerande är att enbart en lärare har antytt att ordningsbetyget kan 

komma att bli en belastning i sin yrkesutövning. Lärare 9 säger: "Men även så läggs detta på 

bland alla mina andra arbetsuppgifter." Hargreaves skulle mena att ett omdöme i Ordning och 

Uppförande skulle bli en ytterligare last för dagens lärare. Han hävdar att dagens lärare får 

mindre och mindre undervisningstid och i stället blir tvungna att arbeta mer med byråkratiska 

uppgifter. 

 

5.1.7 Bakgrundsfaktorer 

Beträffande de frågor, bilaga 1, block 1, som berörde lärarnas bakgrund, finns det främst en 

faktor som är väldigt intressant att diskutera. Nämligen den som beskriver lärarens antal 

arbetsår inom skolan, tabell 1. Där går det att läsa att två lärare har arbetat inom skolan en 

längre tid, Lärare 8 har arbetat 42 år och Lärare 10 har arbetat 37 år. Dessa två tillsammans 

Lärarnas uppfattning om Ordning och 
Uppförande 
 
Ansvar och tillämpning av regler  
 
 
__________________________________ 
Arbetsro, med avseende på respekt och 
hänsyn 
 
__________________________________ 
Samspel och demokratiskt handlingssätt  
 
__________________________________ 
Empati 
 
__________________________________ 

Folkpartiets ordningsomdöme 
 
Tar eleven med sig det som behövs till 
lektionen och håller böcker och annan 
utrustning i gott skick? Kommer eleven i 
tid? 
__________________________________ 
Låter eleven andra elever arbeta ostörda?  
Låter eleven läraren och andra elever tala 
till punkt? 
__________________________________ 
Använder eleven ett acceptabelt språkbruk, 
till andra elever och till sina lärare? 
__________________________________ 
Ställer eleven upp om någon elev behöver  
hjälp i eller utanför klassrummet?  
__________________________________ 
Bidrar eleven till att skolbyggnaden och  
skolgården är en trivsam miljö att vistas i?
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med Lärare 4, 18 år inom skolan, har framfört mycket intressant information vad gäller 

införandet av ett omdöme i Ordning och Uppförande. Alla dessa tre är rörande överens om att 

det ska införas igen. Likaså går det att se att dessa tre lärare har tryckt på att begreppet 

ordning för dem har både ett instrumentellt och ett mer djupgående drag. De är väldigt noga 

med att poängtera ordningsregler: såsom att komma i tid, ha med sig rätt material och inte ha 

någon huvudbonad. Dessa lärare som har tjänstgjort en längre tid menar att ordning kan 

sammanfattas till två saker, regler och respekt. Skolan ska vara intakt, med regler och respekt, 

och eleverna ska anpassa sig efter detta. 

 

De andra lärarna som inte har tjänstgjort lika länge har en mer djupgående attityd till 

begreppet ordning. Lärare 5 menar att: ”Det har inte så mycket att göra med ifall man kommer 

in med keps eller tuggar tuggummi. Det viktigaste är att man visar respekt för all skolans 

personal”. Lärare 6 pekar bland annat på att ”Man måste se till bakgrunden varför elever är 

spralliga och gapiga”. Lärare 9 påtalar ordning som: ” Jag förespråkar en flexibel ordning där 

det gäller att vara lyhörd för elevernas tankar och intressen. Det går inte att bara köra sitt eget 

race.” Dessa lärare ser mer till eleverna som individer, att skolan och ordningen är 

anpassningsbar och att det måste ses djupare än att lägga regler ovanpå eleverna. Ordningen 

skapas av eleverna för eleverna, inte tvärtom som lärare 4, 8 och 10 menar. 

 

De andra bakgrundsfaktorerna som kön, utbildning och vilka ämnen de undervisar i har visat 

sig vara ointressanta att beakta. Sett ur ett genusperspektiv finns det inget mönster mellan vare 

sig kvinnor eller män. Utbildningsperspektivet pekar heller inte på något mönster som är värt 

att belysa. Ämnesperspektivet har heller inte visat sig vara en skiljelinje mellan lärarna. Det 

har helt enkelt varit alldeles för spridda svar utifrån lärarnas olika bakgrunder för att kunna se 

några mönster, förutom just deras arbetsår inom skolan då. Dessa arbetsår har givetvis med 

lärarnas åldrar att göra och vi påstår att desto äldre de är desto mer konservativa är de i sin 

framtoning. 

 

5.2 Slutsats 
Det resultatet och diskussionen pekar på medför några rimliga slutsatser utifrån arbetets 

frågeställningar. Först och främst att det råder en svårighet med att tolka begreppen ordning 

och uppförande. Majoriteten av lärarna som det samtalats med ser innehållet i begreppet 

Ordning och Uppförande som olika former av respekt. För det andra så finns det, enligt dessa 
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lärare, olika bedömningsgrunder som är av väsentlighet att bedöma. Lärarna är här inte lika 

samstämmiga utan informationen som fåtts går något isär, flertalet menar dock att eleverna 

främst bör bedömas utifrån ett respektperspektiv. En annan, anmärkningsvärd, slutsats som 

finns är att lärarna pratar om innehållet i Ordning och Uppförande i likhet med det Folkpartiet 

föreslår. Detta görs utan att de har fått reda på förslagets innehåll av oss i förväg. 

 

Avslutningsvis kan det därför sägas, enligt arbetets studie, att respekt genomsyrar hela 

begreppet Ordning och Uppförande. 
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6. SAMMANFATTNING 
Det som är arbetets bakgrundsfaktorer är Folkpartiets förslag om ett ordningsomdöme i 

skolan samt debatten i svensk media. Avsikten med arbetet är inte att ta ställning till om ett 

ordningsomdöme bör införas, intentionen är endast att undersöka lärarnas uppfattning på 

innehållet i begreppet. 

 

Syftet är således att kartlägga och beskriva hur grundskollärare ser på begreppet Ordning och 

Uppförande. Frågeställningen blev därför tvådelad och inriktad på vilken innebörd lärare 

lägger i begreppen ordning och uppförande, samt vilka aspekter de anser vara viktigast att 

bedöma. För att uppnå arbetets syfte och för att besvara dess frågeställningar på ett 

tillfredsställande vis valdes en kvalitativ samtalsmetod ut. Utifrån olika bakgrundsvariabler 

valdes tio lärare ut som det ämnades föras samtal med. 

 

Via arbetets teori och empiri har ett resultat och rimliga slutsatser nåtts. Resultatet, och 

likaledes slutsatserna, i den tvådelade studien pekar unisont på att lärarna anser att respekt är 

grundsynen som genomsyrar hela begreppet Ordning och Uppförande. Vidare när det gäller 

lärarnas attityd till bedömningsgrunderna så råder det en mindre oenighet mellan deras svar, 

men respektperspektivet är emellertid återkommande även här. 

 

Via denna studie har ett par frågor väckts som skulle kunna ses som en utökning av den och 

en fortsatt forskning. Beaktansvärt vore, med denna studie som utgångspunkt, att kontrollera 

vad omdömet skulle vara bra för, hur det ska användas vid exempelvis intagning på gymnasiet 

eller vid en anställningsintervju? 
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8. BILAGA 
 
Samtalsfrågor block 1 

 Kön? 

 Vad har Du för utbildning? 

 Hur länge har Du undervisat? 

 I vilka ämnen undervisar Du? 

  

Samtalsfrågor block 2 

 Vad innebär ordning i skolmiljön för Dig? Motivera varför? 

 Vad innebär uppförande i skolmiljön för Dig? Motivera varför? 

 Ifall Du skulle sätta ett omdöme i Ordning och Uppförande, vilka bedömningsgrunder 

skulle Du titta på? Motivera varför? 


